U c h w a ł a Nr XXXII/200/13
Rady Gminy Strzeleczki
z dnia 29 października 2013r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Strzeleczki
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594) w związku z art. 229 pkt. 3 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z
2013r., poz. 267) Rada Gminy Strzeleczki uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Skargę p. J.Ch. z dnia 30.09.2013r., dotyczącą bezczynności i niedopełnienia obowiązków przez Wójta Gminy Strzeleczki w zakresie zatrudniania pracownika samorządowego skazanego za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego, uznaje się za bezzasadną.
2. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy
i zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do przesłania niniejszej
uchwały skarżącemu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały Nr XXXII/200/13
Rady Gminy Strzeleczki z dnia
29 października 2013r.

Uzasadnienie
uznania za bezzasadną skargi na Wójta Gminy Strzeleczki, skierowaną do Rady
Gminy w dniu 30.09.2013r. przez p. J.Ch. jako do organu powołanego zgodnie z
art. 228 pkt. 3 Kodeksu postępowania administracyjnego do rozpatrywania
skarg na wójta.
I. Stan faktyczny.
W dniu 30 września 2013r. do Rady Gminy Strzeleczki wpłynęła skarga p. J.Ch. jako do organu powołanego zgodnie z art. 228 pkt. 3 Kodeksu postępowania administracyjnego do rozpatrywania skarg na wójta. Skarga dotyczy bezczynności i niedopełnienia obowiązków przez
Wójta Gminy Strzeleczki w zakresie zatrudniania pracownika Teofila Knura skazanego za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego.
Skarga została w dniu 01.10.2013r. przekazana do zaopiniowania przez Komisję Rewizyjną,
która na posiedzeniu w dniu 18 października 2013r. zapoznała się:
1) z przedmiotową skargą,
2) z wyjaśnieniem Wójta z dnia 09.10.2013r. w sprawie powyższej skargi,
3) z kopiami dokumentów przedłożonymi przez Wójta tj.:
- pismo p. J.Ch. z dnia 17.09.2012r. informujące o prawomocnym skazaniu p. Teofila Knura za przestępstwo umyślne wraz z kopią aktu oskarżenia,
- skierowane do Krajowego Rejestru Karnego zapytanie o udzielenie informacji o osobie
z dnia 18.09.2012r.,
- pismo AO.5520.6.2012 z 24.09.2012r. Starostwa Powiatowego w Krapkowicach, kierujące do rozpatrzenia wg właściwości pismo p. J.Ch. dot. zatrudnienia
przez Wójta pracownika prawomocnie skazanego za przestępstwo umyślne,
- pismo NK.V.142.82.2012.RG z dnia 25.09.2012r. Wojewody Opolskiego, kierujące do
rozpatrzenia wg właściwości pismo p. J.Ch. dot. zatrudnienia przez
Wójta pracownika prawomocnie skazanego za przestępstwo umyślne,
- pismo Urzędu Gminy Strzeleczki Ks.2121.8.2.2012 z dnia 02.10.2012r. do p. J.Ch., informujące o podjętych działaniach,
- informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego z dnia 28.09.2012r.,
- e-mail od jarki60 z dnia 03.12.2012r.,
- pismo Urzędu Gminy Strzeleczki Ks. 2121.8.2.2012 z 11.12.2012r., przesyłające e-mail
jw. do Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach celem zajęcia stanowiska,
- informacja prawna dotycząca wymogu niekaralności pracowników samorządowych, zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych – pismo Spółki Partnerskiej Radców Prawnych
Waszczuk i Partnerzy z dnia 10.12.2012r.,
- e-mail od jarki60 z dnia 10.09.2013r.,
- e-mail od jarki60 z dnia 17.09.2013r.,
- pismo Urzędu Gminy Strzeleczki Ks.21218.1.2012 z dnia 23.09.2013r. skierowane do
p. J.Ch. odpowiedź na e-maile,
- e-mail od jarki60 z dnia 27.09.2013r.,
4) z wyjaśnieniami ustnymi udzielonymi przez skarżącego J.Ch., radcę
prawnego Weronikę Puciato, Wójta Gminy Strzeleczki Bronisława Kurpielę, Sekretarz
Gminy Dorotę Lubczyk.

II. Opinia komisji.
Komisja Rewizyjna na podstawie powyższego ustaliła, że Wójt Gminy Strzeleczki przeprowadził postępowanie wyjaśniające w sprawie skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne pracownika samorządowego zatrudnionego na stanowisku urzędniczym. Postępowanie to potwierdziło fakt skazania p. Teofila Knura za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego. Wójt zasięgnął opinii prawnej dotyczącej dalszego postępowania
wobec tego pracownika. Według uzyskanej opinii z przepisów ustawy o pracownikach samorządowych nie wynikał jednoznacznie obowiązek zwolnienia pracownika skazanego prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne. Wobec powyższego za porozumieniem stron
p. Teofil Knura został z dniem 01.01.2013r. przeniesiony stanowisko pomocnicze tj. rzemieślnika - specjalisty ds. budownictwa. Ustawa o pracownikach samorządowych dopuszcza
zatrudnienie na stanowiskach pomocniczych i obsługi osób skazanych prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego.
Po przeanalizowaniu dokumentów oraz wysłuchaniu wyjaśnień wniesionych do protokołu
Komisja Rewizyjna uznała działania Wójta podejmowane w zakresie zatrudnienia skazanego
prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne pracownika Teofila Knura za prawidłowe,
podejmowane bez zwłoki i zgodne z obowiązującymi przepisami i jednogłośnie podjęła
uchwałę o uznaniu skargi za bezzasadną i odrzuceniu jej.
III. Rada Gminy po zapoznaniu się z powyższym w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę
zgodną z opinią Komisji Rewizyjnej i uznała skargę za bezzasadną.

